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Szanowni Państwo,

Rok 2014 był okresem niezwykle intensywnym i pełnym wy-
zwań dla całej Grupy PCC Rokita. Konsekwentnie realizo-
wana strategia przynosi zakładane efekty, co odzwierciedlają 
też osiągnięte wyniki finansowe. Projekty inwestycyjne m.in. 
dzięki środkom pozyskanym z rynku kapitałowego były z po-
wodzeniem realizowane. 

Ladies and Gentlemen,

2014 was extremely intense and challenging for the entire PCC 
Rokita Group. Consistently implemented strategy brings the 
expected results, which finds its reflection also in financial re-
sults. Investment projects, thanks to the funds obtained from 
the capital market were successfully implemented.

List Zarządu  
Letter from the Management Board
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Grupa osiągnęła zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 203,5 
mln zł (wzrost o 2,6% r/r), zysk z działalności operacyjnej wy-
niósł 81,0 mln zł (wzrost o 4,9% r/r), EBITDA 125,2 mln zł, 
a zysk netto 71,2 mln zł (wzrost o 22,2% r/r). Przychody Grupy 
PCC Rokita w 2014 r. wyniosły 1 092,9 mln zł utrzymując się 
na podobnym poziomie jak w roku poprzednim. 

W czerwcu ubiegłego roku przeprowadziliśmy pierwszą pub-
liczną emisję akcji (IPO) pozyskując środki w wysokości 52 
mln zł. Mimo niekorzystnych warunków rynkowych oferta 
zakończyła się dużym sukcesem – redukcja zapisów w transzy 
indywidualnej wyniosła niemal 80%. Akcje zadebiutowały na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 25 czerwca 
2014 r. Kurs akcji z poziomu 33 zł podczas IPO osiągnął po-
ziom 38 zł pod koniec roku. Obecnie nadal jest odnotowywa-
ny trend wzrostowy. 

W ubiegłym roku w ramach Spółek Grupy przeprowadziliśmy 
również z powodzeniem emisje obligacji. PCC Rokita prze-
prowadziła dwie emisji publiczne obligacji, w wyniku których 
łącznie pozyskaliśmy 47 mln zł. Na rynku obligacji zadebiuto-
wała natomiast spółka zależna PCC Autochem Sp. z o.o. 

Kapitał pozyskiwany z emisji papierów wartościowych prze-
znaczyliśmy m. in. na realizację kluczowych inwestycji. W celu 
rozszerzenia portfolio produktowego pracowaliśmy nad zwięk-
szeniem zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliure-
tanowych w ramach strategii rozwoju w obszarze wysoko mar-
żowych produktów specjalistycznych. Obszar ten wymagał od 
nas m.in. intensywnych prac w zakresie badań i rozwoju oraz 
inwestycji w wysoko wyspecjalizowane kadry. 

Group’s gross profit from sales stood at the level of 203.5 
million pln (an increase of 2.6% y / y), profit from operations 
amounted to 81.0 million pln (an increase of 4.9% y / y), EBIT-
DA of 125.2 million pln and net profit of 71.2 million pln (an 
increase of 22.2% y / y). PCC Rokita Group’s revenue in 2014 
amounted to 1 092.9 million pln keeping up at a similar level 
as in the previous year.

In June last year, we conducted the first public issue of sha-
res (IPO) obtaining funds in the amount of 52 million pln. 
Despite adverse market conditions the offer ended with great 
success – individual tranche subscriptions reduction amoun-
ted to almost 80%. The shares debuted on the Warsaw Stock 
Exchange in Warsaw on June 25 2014. Share price from 33 zł 
during the IPO reached 38 zł at the end of the year. Currently, 
an upward trend it is still recorded. 

Last year, among the Group Companies we conducted – also 
successfully – bond issues. PCC Rokita carried out two public 
issues of bonds, which resulted in acquiring a total of 47 mil-
lion pln. On the bond a subsidiary PCC Autochem Ltd made 
a market debut.

The capital obtained from issuance of securities has been 
spent, among others, on the implementation of key invest-
ments. To expand our product portfolio we worked on incre-
asing the production capacity of polyols and systems PU 
development strategy in the area of high-margin specialty 
products. This area demanded of us intensive work on rese-
arch and development and investment in highly specialised 
personnel.

List Zarządu  
Letter from the Management Board
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Giełda / Stock Exchange W 2014 r. pracowaliśmy nad przygotowaniem do realizacji 
kolejnego etapu konwersji produkcji chloru na nowoczesną, 
energooszczędną technologię membranową. 

Kontynuowana była również inwestycja w zwiększenie zdol-
ności produkcyjnych tlenku propylenu, wykorzystywanego do 
produkcji polioli. 

To wszystko nie byłoby możliwie, gdyby nie zaangażowanie 
naszych pracowników, efektywna współpraca z klientami oraz 
wsparcie naszych partnerów biznesowych. W imieniu Zarządu 
chcielibyśmy serdecznie za to podziękować. Podziękowania 
kierujemy także w stronę naszych akcjonariuszy i obligata-
riuszy, którzy obdarzyli nas zaufaniem i wspierają nasz dyna-
miczny rozwój. 

W rok 2015 wkroczyliśmy z nową energią i kolejnymi ambit-
nymi planami. Dołożymy wszelkich starań, aby ten rok był co 
najmniej tak dobry jak miniony, czego sobie i naszym inwe-
storom życzymy.

In 2014 we worked on the preparation for the next stage im-
plementation of converting the production of chlorine for mo-
dern, energy-efficient membrane cell technology.

We also continued investing in capacity building for the pro-
duction of propylene oxide, which is used to the production 
of polyols. 

This all would not be possible without the commitment of our 
employees, effective cooperation with customers and support 
of our business partners. On behalf of the Board we would like 
to thank for it. We also direct our thanks towards our sharehol-
ders and bondholders, who trust us and support our dynamic 
development.

2015 we started with new energy and even more ambitious 
plans. We will make every effort to ensure that this year will 
be at least as good as the last, which we wish to our ourselves 
and our investors.

Z poważaniem 
Yours faithfully

Wiesław Klimkowski

Prezes Zarządu
President of the Management Board

Rafał Zdon

Wiceprezes Zarządu
Vice-President of the Management Board
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W roku 2014 PCC Rokita konsekwentnie podejmowała ak-
tywność na rynku kapitałowym. Poza cyklicznie już realizo-
wanymi emisjami obligacji, Spółka przeprowadziła pierwszą 
publiczną emisję akcji.

Oferta publiczna akcji o wartości niemal 100 mln zł była du-
żym sukcesem. Mimo niekorzystnych warunków rynkowych, 
Spółka pozyskała środki w wysokości 52 mln zł z emisji no-
wych akcji, a strategiczny akcjonariusz – spółka PCC SE, uzy-
skała 46 mln zł ze sprzedaży części własnych akcji.

W ramach oferty publicznej PCC Rokita zaoferowała łącz-
nie 2.977.995 akcji. Cena emisyjna i cena sprzedaży wyniosła  
33 zł. Popyt zdecydowanie przewyższył ilość oferowanych pa-
pierów – redukcja zapisów w Transzy Indywidualnej wyniosła 
76%.

Debiut akcji PCC Rokita na Giełdzie Papierów Wartościo-
wych w Warszawie odbył się 25 czerwca 2014 r. Na otwarciu 
kurs akcji wzrósł o ponad 9%, do poziomu 36 zł. 

PCC Rokita undertook consistently activity on the capital 
market in 2014. Besides regular issuance of shares, the Com-
pany conducted its first public issuance of shares.

The public issuance of shares worth almost 100 million PLN 
was a great success. Despite unfavourable market conditions, 
the Company raised funds in the amount of 52 million PLN 
from the issuance of new shares and also from a strategic sha-
reholder – PCC Company gained 46 million PLN from the 
sale of the part of its own shares.

PCC Rokita offered in total 2, 977.995 shares within the pub-
lic offering. The issue price and the selling price was 33 PLN. 
The demand exceeded significantly the amount of offered 
securities – the reduction of subscriptions in the individual 
Tranche was 76%.

The debut of PCC Rokita shares took place on the Warsaw 
Stock Exchange on 25 June 2014. At the opening the share 
price increased by more than 9% to the level of 36 PLN. 

Stała obecność na rynku kapitałowym  
The constant presence on the capital market
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Poza przeprowadzoną z sukcesem pierwszą publiczną emisją 
akcji i debiutem na Giełdzie, Spółka w ramach II Programu 
Emisji Obligacji zorganizowała dwie publiczne emisje obliga-
cji, w tym pierwszą w Polsce ofertę w trybie kaskadowym.

Obie emisje obejmowały 5-letnie obligacje o wartości nominal-
nej 100 zł każda o stałym 5,5% oprocentowaniu.

Emisja obligacji serii BA przeprowadzona w kwietniu 2014 r. 
objęła 220 tys. Obligacje o łącznej wartości 17 mln zł zostały 
objęte przez Oferującego, który następnie w ramach czterech 
transz odsprzedawał papiery inwestorom. Taki mechanizm, 
czyli tzw. oferta kaskadowa, nie był wcześniej stosowany w Pol-
sce przez żadnego innego emitenta. Każda z transz zakończyła 
się sukcesem i redukcją zapisów.

Pod koniec roku zrealizowana została kolejna emisja obligacji 
serii BB. Także ta emisja spotkała się z bardzo dużym zainte-
resowaniem i zakończyła się sukcesem. Wyemitowanych zosta-
ło 250 tys. obligacji o łącznej wartości 25 mln zł.

PCC Rokita kontynuowała także otwartą politykę informa-
cyjną opartą na dwustronnej komunikacji z inwestorami. Na 
początku października 2014 r. PCC Rokita wspólnie z trzema 
innymi spółkami z Grupy PCC, zorganizowała drugą edycję 
Dnia Inwestora Indywidualnego. Także tym razem inwestorzy 
zostali zaproszeni do parku przemysłowego Grupy w Brzegu 
Dolnym i oprócz zwiedzania zakładów mieli także okazję po-
rozmawiać z kluczową kadrą menedżerską. W drugiej edycji 
Dnia Inwestora wzięło udział niemal 100 osób z całej Polski.

Besides successfully conducted the first public issuance of  
shares and the debut on the Stock Exchange, the Company 
within the Second Bond Issue Programme organized two pub-
lic bond issues, including Poland’s first offer in cascade mode.

Both issues included a 5 – year bonds with a nominal value of 
100 PLN each with a fixed 5.5% interest rate.

BA series bond issue conducted in April 2014 included 220 
PLN. The bonds with a total value of 17 million PLN were 
subscribed for by the Offeror, who then in four tranches re-
sold the securities to the investors. Such mechanism i.e. the 
cascade offer has not been used in Poland by any other issuer. 
Each of tranches proved to be successful and it ended with the 
reduction of subscription.

There was another bond issue of BB series at the end of the 
year. This issue was also met with great interest and was suc-
cessfully completed. 250 thousand bonds were issued with 
a total value of 25 million PLN.

PCC Rokita continued also an open information policy based 
on two-way communication with investors. At the beginning 
of October 2014 PCC Rokita together with three other com-
panies of the PCC Group, organized the second edition of 
the Individual Investor Day. Also this time, the investors were 
invited to the business park of the Group in Brzeg Dolny and 
beside guided factory tour they had possibility with the key 
senior managers. In the second edition of the Investor Day 
100 people took place from around Poland.
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Na początku listopada PCC Rokita otrzymała wyróżnienie 
w Rankingu Perły Polskiej Gospodarki za konsekwentną 
realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję 
lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektyw-
nych przedsiębiorstw w Polsce. Spółka otrzymała wyróżnienie 
w kategorii Perły Wielkie i znalazła się w gronie 38 najlepiej 
ocenionych organizacji w Polsce. 

PCC Rokita znalazła się również w rankingach przygotowywa-
nych przez dziennik Rzeczpospolita dla największych polskich 
firm. Na tegorocznej liście 2000 spółka zajęła 279 miejsce, 
poprawiając swoją pozycję sprzed roku o 24 miejsca. Spółka, 
osiągając w 2013 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży na 
poziomie 1,1 mld zł, została również wpisana na listę 500, na 
którą firmy klasyfikowane były według przychodów za 2013 r. 
PCC Rokita zajęła 265 pozycję wśród największych polskich 
przedsiębiorstw. 

W 2014 roku PCC Rokita została również laureatem konkur-
su Regionalnych Orłów Eksportu także organizowanym przez 
Rzeczpospolitą, otrzymując tytuł „Najlepszy eksporter 
w województwie dolnośląskim”. 

W maju 2014 r. PCC Rokita otrzymała dyplom uznania wy-
sokiego standardu bezpieczeństwa technicznego. Jest to 
dyplom sygnowany przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Mi-
nistra Gospodarki Janusza Piechocińskiego i Prezesa Urzędu 
Dozoru Technicznego Mieczysława Borowskiego w uznaniu 
efektywnej współpracy w obszarze minimalizowania ryzyka 
eksploatacji urządzeń technicznych, utrzymywania wysokiego 
standardu bezpieczeństwa technicznego oraz wkładu w stabil-
ny rozwój polskiej gospodarki. 

In early November, PCC Rokita received an award in the 
Pearls of the Polish Economy ranking for consistent imple-
mentation policy and strategy as well as leadership position 
among the most dynamic and effective businesses in Poland. 
The company received the award in the category Great Pearls 
and was among the 38 best evaluated organisation in Poland. 

PCC Rokita is also found in rankings prepared by Rzeczpo-
spolita Daily for the biggest Polish companies. On this year’s 
list of 2000 the company took 279 place improving its posi-
tion from last year by 24 places. The company, reaching in 
2013 consolidated sales revenues of 1.1 billion pln, was also 
included on the list of 500, where companies were classified 
by revenue for 2013. PCC Rokita took 265th position among 
the biggest Polish businesses.

In 2014, PCC Rokita was also the winner of the Regional Ex-
port Eagles contest organised by Rzeczpospolita Daily, recei-
ving the title of „Best exporter in Lower Silesia.

In May of 2014 PCC Rokita received a diploma of high stan-
dard in safety. It is a diploma signed by the Deputy Prime Mi-
nister, Minister of Economy Janusz Piechocinski and the Pre-
sident of Technical Inspection Office Mieczyslaw Borowski in 
recognition of effective cooperation in the area of minimising 
the risks of technical equipment exploitation, maintaining a 
high standard of technical safety and contributing to stable 
development of the Polish economy. 
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OBLIGACJE KORPORACYJNE

Podmiotem oferującym 
i przyjmującym zapisy na obligacje jest

www.bdm.pl
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Zainwestuj 
w chemię!

Zapisy na obligacje PCC Rokita  
w dniach 1–10 października 2014 r.

w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BDM

*%
ODSETKI
  WYPŁACANE
    KWARTALNIE

Najważniejsze wydarzenia w Grupie PCC Rokita

Zatwierdzenie przez Komisję 
Nadzoru Finansowego 
prospektu emisyjnego 
sporządzonego w związku 
z publiczną ofertą akcji serii 
C oraz akcji serii B oraz 
zamiarem ubiegania się 
o dopuszczenie do obrotu na 
rynku regulowanym akcji serii 
B i akcji serii C oraz praw do 
akcji serii C PCC Rokita

The approval by the Polish 
Financial Supervision 
Authority prospectus 
prepared in connection with 
the public offering of series C 
shares and series B shares 
and the intention to apply 
for admission to exchange 
trading on the regulated 
market of series B shares 
and series C shares  
and the rights to series  
C shares of PCC Rokita

Wprowadzenie  
do obrotu giełdowego 
na rynku  
podstawowym  
Obligacji serii BA

The introduction  
to exchange trading on 
the main market of the 
Bonds BA series

Debiut na GPW  
PCC Rokita  
jako emitenta 
akcji

The Debut on 
the Warsaw Stock 
Exchange PCC Rokita 
SA as the issuer 
of the shares

Zatwierdzenie przez 
Komisję Nadzoru 
Finansowego 
prospektu emisyjnego 
podstawowego II 
Programu Emisji 
Obligacji

The approval by 
the Polish Financial 
Supervision Authority of 
the base prospectus of 
the Second Bond Issue 
Program

Debiut na GPW  
(Catalyst) PCC  
Autochem Sp. z o.o. 
jako emitenta  
obligacji

The Debut on  
the Warsaw Stock  
Exchange (Catalyst) 
PCC Autochem  
Sp. z o.o. as the issuer 
of the bond

01.2014 04.2014 06.201405.2014

PROSPEKT EMISYJNY
II PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI

2014

PCC Rokita SA
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
tel. 71 794 2000
www.pcc.rokita.pl

BDO sp. z o. o. 
ul. Postępu 12
02-676 Warszawa
tel. 22 543 17 45
www.bdo.pl

Dom Maklerski BDM S.A.
ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 812 84 40
www.bdm.com.pl

Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy 
Radcowie Prawni 
ul. Pilotów 2
31-462 Kraków
tel. 12 297 38 38
www.ck-legal.pl
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Main events in PCC Rokita Group 

Zakończenie remontu 
w laboratoriach spółki 
LabAnalityka Sp. z o.o., 
obsługującej w zakresie 
usług analitycznych 
podmioty z GK PCC

Finishing of the  
refurbishment of the 
laboratories of the  
LabAnalityka Sp. z o.o.  
serving in a range of 
analytical services  
entities from the  
Group of PCC

Akredytacja (globalny 
certyfikat rzetelności  
badań) laboratoriów 
spółki LabAnalityka  
Sp. z o.o.

Accreditation  
(the global certificate  
of the accuracy of the 
research) laboratories  
of the LabAnalityka  
Sp. z o.o.

Wprowadzenie do obrotu 
giełdowego na rynku 
podstawowym Obligacji 
serii BB

The introduction  
to exchange trading  
on the main market  
of BB series Bonds

Rozruch instalacji  
zatężania ługu sodowego 
w ramach realizacji II  
etapu inwestycji  
elektrolizy membranowej

The start-up of the 
installation of the con-
centration of causic soda 
within the second phase 
of the project membrane 
electrolysis

Powołanie przez  
Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie PCC 
Rokita SA dwóch 
niezależnych członków 
Rady Nadzorczej PCC 
Rokita SA

The Appointment by  
the Extraordinary General 
Meeting of PCC Rokita 
SA two independent 
members of the  
Supervisory Board  
of PCC Rokita SA

09.2014 10.2014 11. 2014
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Rozwój / Development 

Spółka angażowała się w najważniejszy cel strategiczny, jakim 
jest wzmocnienie swojej pozycji konkurencyjnej w obszarach 
podstawowej działalności. Rozwój Spółki obejmował zarów-
no zwiększenie poziomu sprzedaży wytwarzanych wyrobów, 
jak i dywersyfikację portfolio o nowe, specjalistyczne, wyso-
komarżowe produkty. W zakresie rozwoju geograficznego 
PCC Rokita SA podejmowała działania celem wzmocnienia 
pozycji konkurencyjnej poprzez zwiększenie swojego udziału 
rynkowego w regionach, w których jest obecna oraz ekspansję 
na nowe, szybko rozwijające się rynki. Spółka operowała prze-
de wszystkim na wysoce rozwiniętych rynkach europejskich. 
Mając jednak na uwadze potencjał rynków azjatyckich, PCC 
Rokita SA podjęła działanie celem ekspansji na te dobrze ro-
kujące rynki.

Celem krótkoterminowej strategii rozwoju na lata 2015–2017 
jest zbudowanie podstaw do dalszego wzrostu sprzedaży oraz 
poprawy rentowności operacyjnej.

The Company engaged in the most important strategic goal 
of PCC Rokita SA, which is strengthening its competitive po-
sition in core business areas. The Company’s development in-
cluded both an increase in the level of sales of manufactured 
products as well as diversification of the portfolio with new 
specialized, high-margin products. In terms of geographical 
development of PCC Rokita SA was taking actions to impro-
ve the competitive position by increasing its market share in 
regions where it is present and to expand into new, fast gro-
wing markets. The company operated primarily in the highly 
developed European markets. However, given the potential 
of Asian markets, PCC Rokita SA took actions in order to 
expand into the promising markets. 

The aim of the short-term development strategy for the years 
2015–2017 is to create the basis for the further growth in sales 
and to improve the operating profitability.

Strategia rozwoju Grupy PCC Rokita
The development strategy of PCC Rokita Group 
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Rok 2014 był również bardzo intensywny pod kątem realizowa-
nych inwestycji. PCC Rokita przede wszystkim kontynuowała 
inwestycję w Kompleksie Chlorowym zmieniającą technologię 
produkcji chloru na membranową. Pierwszy etap inwestycji 
został zakończony w 2010 r. i już od tego czasu znacząca część 
produkcji chloru odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnej 
instalacji elektrolizy membranowej. 

W listopadzie 2014 roku PCC Rokita przystąpiła do mecha-
nicznego i technologicznego rozruchu instalacji zatężania 
ługu sodowego, w ramach realizacji drugiego etapu procesu 
inwestycyjnego – zmiany technologii produkcji chloru z tech-
nologii bezprzeponowej (rtęciowej) na technologię memb-
ranową. Zmiana technologii pozwala nie tylko zmniejszać 
oddziaływanie na środowisko, ale przede wszystkim ograni-
cza zużycie energii elektrycznej. Jest to najnowocześniejsza 
i najbardziej ekonomiczna oraz bardzo ekologiczna metoda, 
jaka jest w chwili obecnej stosowana na świecie. Zmiana tech-
nologii produkcji umożliwi nam także znaczące zwiększenie 
mocy produkcyjnych z 135 tys. ton rocznie. do ponad 160 tys.  
w 2017 r.

Year 2014 was also very intensive in terms of investments. 
Primarily, PCC Rokita continued investment in the Com-
plex Chlorine changing chlorine production technology to 
membrane. The first stage of investment was completed in 
2010and right from that time the significant part of chlorine 
production is carried out together with the modern membra-
ne electrolysis.

In November 2014, PCC Rokita joined to the mechanical 
and technological start-up of installation of concentration of 
sodium hydroxide solution, within the framework of the se-
cond stage of the investment process – changes in chlorine 
production of membrane free (mercury) on the membrane 
technology. Changing technology can not reduce the environ-
mental impact but above all reduce its electricity consump-
tion. It is the most modern and the most economical and very 
ecological method which is currently used in the world. The 
change technology will also enable us to increase production 
capacity from 135 thousand tonnes per year to over 160 tho-
usand in 2017.

Konsekwentnie realizowana strategia oparta na inwestycjach
Consistently pursued strategy based on investments
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Gdzie działamy? / Where do we operate?W Kompleksie Rokopole w 2014 r. realizowana była natomiast 
inwestycja w zwiększenie zdolności produkcyjnych polioli 
i systemów poliuretanowych poprzez uruchomienie produkcji 
polioli poliestrowych oraz wielkotonażowych systemów poliu-
retanowych. Zwiększenie zdolności produkcyjnych pozwoli 
spółce na rozszerzenie portfela produktowego, co wpłynie na 
zwiększenie udziału w rynku – między innymi dzięki temu, 
że wyroby PCC Rokita będą lepiej dopasowane do potrzeb 
klientów. Inwestycja ta jest częściowo finansowana ze środków 
pozyskanych przez spółkę z publicznej emisji akcji, a łączne 
nakłady inwestycyjne wyniosą 45 mln zł. 

Ze środków z emisji spółka kontynuowała także inwestycję 
w zwiększenie zdolności produkcyjnych wytwórni tlenku pro-
pylenu, który jest podstawowym surowcem do produkcji polio-
li. Wykorzystywany jest wewnętrznie w Kompleksie Rokopole. 
Jednak dostawcami tego surowca są także firmy zewnętrzne, 
których udział zmniejszy się po realizacji inwestycji. Jest to 
szczególnie istotne w związku z planowanym zwiększeniem 
zdolności produkcyjnych polioli.

Finansowanie pozyskane w ramach IPO wsparło także rozwój 
obszaru R&D – ze środków z emisji zostały pokryte niezbędne 
wydatki związane z rozbudową zaplecza badawczo-rozwojo-
wego oraz zwiększeniem skali działalności R&D. Pozwoli to 
na dynamiczny rozwój nowych produktów oraz wdrożenia 
produktów bardziej zaawansowanych specjalistycznych za-
stosowań, szczególnie w Kompleksie Rokopole i Kompleksie 
Chemii Fosforu.

In Rokopole Complex the investment in increasing the pro-
duction capacity of polyols and polyurethane systems by laun-
ching the production of polyester polyols and polyurethane 
systems tonnage was carried out. The increase the production 
capacity will allow the company to expand its product port-
folio, which will increase the market share – among others 
thanks to that, the products of PCC Rokita will be better su-
ited to the needs of the customers. This investment is partly 
financed by funds raised by the company from the public issue 
of shares and the total investment will amount to 45 million 
PLN.

From the funds the company also continued the investment in 
increasing the production capacity of propylene oxide plant, 
which is the main raw material for the production polyols.  
It is used internally in Complex Rokopole. However, the  
suppliers of this raw material are also the external companies, 
whose share will decrease after the investment. This is parti- 
cularly important for the increased production capacity 
polyols.

The raised finances within IPO supported also the deve-
lopment of the R&D area – from the funds from the issue all 
the necessary expenses related to the expansion of research 
and development and increase the scale of R&D. This will 
allow for rapid development of new products and implemen-
tation of advanced specialized applications especially in Com-
plex Rokopole and Phosphorus Chemistry.
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Gdzie działamy? / Where do we operate?
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Zakres terytorialny prowadzenia działalności Grupy Kapitałowej PCC
Territory of the PCC Capital Group’s business activity
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Podstawowe produkty
Basic products

Poliole polieterowe (polieterole) produ-
kowane są pod nazwą handlową RO-
KOPOLE i stosowane do wytwarzania 
poliuretanów, które stanowią obecnie 
jedną z najszybciej rozwijających się 
dziedzin technologii polimerów, z uwa-
gi na swoje unikatowe właściwości 
oraz łatwość i różnorodność metod 
przetwórczych. 

Polyether polyols 
(polyether polyols) are produced un-
der the trade name ROKOPOLE and 
are used for the production of polyu-
rethanes, which are currently one of 
the fastest growing areas of polymer 
technology, due to their unique pro-
perties and the ease and variety of 
processing methods.

poliole 

Dzięki instalacji do elektrolizy soli i in-
stalacji wykorzystującej technologię 
bezpośredniego chlorowania katali-
tycznego benzenu, Spółka od wielu lat 
sprzedaje na rynku alkalia, tj. ług so-
dowy i sodę kaustyczną, a także chlor 
ciekły, kwas solny oraz chlorobenzeny. 

Alkalis, chlorine,  
chlorinated products 
Thanks to installation of electrolysis of 
salt and installation using direct cata-
lyst benzene chlorination, the Compa-
ny has been selling alkali i.e. lye soda, 
caustic soda as well as liquid chlorine, 
hydrochloric acid and chlorobenzene.

alkalia, chlor 
produkty 
chloropochodne 

Naszą ofertę  
produktową można  
podzielić na kilka grup  
asortymentowych:

Our product range can  
be divided into several  
product groups:
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Spośród wielu grup związków fosforo-
wych, Spółka skupiła się na produkcji 
wyrobów fosforowych, które z powo-
dzeniem wykorzystywane są w dzie-
dzinach takich jak budownictwo, meb-
larstwo, transport, górnictwo, przemysł 
kablowy oraz farmaceutyka.

Phosphorus  
derivatives products 
Among many groups of phosphorus 
compounds, the company focused on 
the production of phosphorus which 
are successfully used in areas such as 
construction, furniture, transportation, 
mining, cable and pharmaceuticals.

W tej branży Spółka skupiła się przede 
wszystkim na sprzedaży środków ba-
zowych dla producentów domieszek 
do betonu, zapraw cementowych oraz 
producentów płyt kartonowo-gipso-
wych.

Naphthlene  
derivatives products
In this industry, the Company has 
focused primarily on the sale of the 
base products for the manufactures of 
concrete mixtures, cement mortar and 
manufacturers of drywall.

produkty  
fosforopochodne produkty  

naftalenopochodne

      Jesteśmy  
obecni we wszystkich  
        dziedzinach życia
     We are present  
in every aspect  
       of life

3 4
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Społeczna odpowiedzialność biznesu / CSRWolumen sprzedaży
Sales volume

20122011 2013

19 045 19 810 20 762

25 481

2014

[w tys. ton / thousand tonnes]

Fosforopochodne  
i Naftalopochodne 

Phosphorus and naphthlene  
derivative products 

20122011 2013

47 233

64 082
69 459

77 395

2014

[w tys. ton / thousand tonnes]

Poliole 
Polyether  
polyols

20122011 2013

210 643 219 524
237 558 234 907

2014

[w tys. ton / thousand tonnes]

Alkalia, chlor  
i chloropochodne 
Alkalis, chlorine,  

chlorinated products



29

PCC Rokita 
Raport roczny 2014 / Annual Report 2014

Społeczna odpowiedzialność biznesu / CSR
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PCC Rokita stosując zasady zrównoważonego rozwoju i odpo-
wiedzialności społecznej, wytwarza produkty o wysokiej jako-
ści i minimalnym wpływie na środowisko naturalne. 

PCC Rokita od 1998 roku uczestniczy w Programie „Odpo-
wiedzialność i Troska”. W ramach uczestnictwa w programie 
Spółka dobrowolnie podejmuje działania na rzecz ekologii 
i podporządkowania się wymogom dotyczącym ograniczania 
emisji substancji szkodliwych. W ramach progra-
mu realizuje szereg przedsięwzięć, w tym również 
z zakresu ochrony środowiska. Budowaniu świa-
domości ekologicznej wśród dzieci i dorosłych słu-
żą akcje: „Drzewko za butelkę”®, której ideą jest 
aktywne dbanie o środowisko poprzez zbieranie 
plastikowych butelek PET oraz konkurs fotogra-
ficzny Złap zająca i Złap zająca – junior 

PCC Rokita prowadzi działalność zgodnie z przy-
jętą Polityką Jakości i Polityką Środowiskową oraz 
posiada wdrożone stosowne narzędzia służące do 
efektywnej realizacji zidentyfikowanych procesów 
funkcjonujących w Spółce. Ma też Zintegrowany 
System Zarządzania Jakością i Środowiskiem, 
zgodny z normami ISO 9001 i ISO 14001. 

PCC Rokita using the principles of sustainable development 
and social responsibility, manufactures products with the high 
quality and the minimal impact on the environment.

PCC Rokita has participated in the Program „Responsibility 
and Care” since 1998. As part of participation in the Program, 
the Company takes action voluntarily directed to ecology and 
it has to comply with the requirements for reducing emissions. 

Within this program runs a number of projects, in-
cluding environmental protection. To build the en-
vironmental awareness among children and adults 
there are actions: „A Tree for a Bottle”®, the idea 
is to take care of the environment actively caring 
for the environment by collecting plastic PET bot-
tles, and a photo contest and Catch a hare catch  
a hare – junior

PCC Rokita operates in accordance with the ad-
opted Quality Policy and Environmental Policy 
and has implemented appropriate tools for effecti-
ve implementation of the identified processes ope-
rating in the Company. It has also an Integrated 
Quality and Environment Management System 
compliant with ISO 9001 and ISO 14001.

PCC Rokita – Spółka odpowiedzialna społecznie
PCC Rokita – a socially responsible company
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PCC Rokita – Spółka odpowiedzialna społecznie
PCC Rokita – a socially responsible company

Kolejnym, niezwykle ważnym aspektem zrównoważonego 
rozwoju, jest podnoszenie jakości środowiska przez ochronę 
zasobów naturalnych oraz ograniczanie szkodliwego wpływu 
produkcji na to środowisko. PCC Rokita nieustannie podej-
muje działania inwestycyjne w nowoczesne technologie, dążąc 
do zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko. 

W 2014 roku w tym zakresie zakończone zostały inwestycje 
pozwalające na:
 poprawę skuteczności oczyszczania ścieków dzięki moderni-

zacji oczyszczalni ścieków,
 zmniejszenie ilości składowanych odpadów niebezpiecznych,
 zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody przemysłowej dla 

zakładu,
 ograniczenie emisji substancji organicznych w instalacji chlo-

robenzenu.

Another very important aspect of sustainable development is 
to improve the quality of the environment by protecting na-
tural resources and reduce the harmful impact of production 
on environment. PCC Rokita is constantly taking investment 
actions in modern technologies, aiming to reduce the negative 
impact on the environment. 

With regard to that in 2014 the following investments were 
completed in order to:
 improve the efficiency of wastewater through the sewage tre-

atment plant upgrade,
 reduce the landfill of hazardous waste,
 increase security of the industrial water supply for the faci-

lity,
 reduce the emissions of organic substances in the chloro-

benzene installation.
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PCC Rokita regularnie angażuje się w projekty we współpracy 
ze szkołami, w tym z uczelniami wyższymi. Spółka stwarza 
szanse rozwoju dla zdolnych uczniów i studentów, jednocześ-
nie zapewniając z czasem przedsiębiorstwu wysoce wykwalifi-
kowaną kadrę. 

W porozumieniu z Wydziałem Nauk Biologicznych Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, w Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu 
Dolnym powstała nowa klasa o profilu przyrodniczo-matema-
tycznym z rozszerzonymi przedmiotami z: chemii, biolo-
gii, matematyki i języka angielskiego. Uczniowie 
nowej klasy będą uczestniczyć w zajęciach dydak-
tycznych na terenie Spółki, a najlepsi otrzymają 
ufundowane przez Spółkę stypendia. Ponadto 
Spółka przyczyniła się do wprowadzenia pro-
gramu promującego naukę w następujących 
zawodach: elektryk, ślusarz, operator urzą-
dzeń przemysłu chemicznego. Celem współ-
pracy z Zasadniczą Szkołą Zawodową w Brzegu 
Dolnym jest umożliwienie kształcenia się z tych 
zawodów i umiejętności, które są przydatne na lo-
kalnym rynku pracy. 

PCC Rokita konsekwentnie prowadzi programy stypendialne 
skierowane do studentów, w tym w szczególności wydziału 
chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Studenci dzięki pro-
gramowi mogą odbyć praktyki w Spółce ale też napisać prace 
dyplomowe przy wsparciu merytorycznym opiekunów – pra-
cowników Spółki czy też prowadzić prace badawcze, koordy-
nowane przez pracowników PCC Rokita.

PCC Rokita is regularly involved in the projects in 
collaboration with schools, including universities. The 
company creates development opportunities for talented 
students simultaneously providing the the company with 
highly qualified staff.

In the agreement with the Faculty of Biological Sciences from 
the University of Wroclaw in the High School in Brzeg Dolny, 
a new science – math class was created with extended sub-

jects: chemistry, biology, mathematics and English. The 
students of the new class will participate in educational 

activities within the Company, and the best ones will 
receive scholarships funded by the Company. Furt-

hermore, the Company has contributed to the 
introduction of the program to promote educa-

tion in the following professions as: an electri-
cian, locksmith, operator of chemical industry 

devices. The aim of the cooperation with the 
Vocational School in Brzeg Dolny is to enable 

learning from these professions and skills that are 
useful on the local market.

PCC Rokita runs scholarship programs consistently 
for students, in particular, the faculty of Chemistry of the 
Technical University in Wroclaw. Thanks to the program the 
students can take internship within the Company but also 
write theses with the content-related support of guardians  
– employees of the Company or conduct research, coordina-
ted by the staff of PCC Rokita.



33

PCC Rokita 
Raport roczny 2014 / Annual Report 2014

Zaangażowanie w sprawy społeczne jest dla nas jednym z naj-
ważniejszych obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu. 
Aby pielęgnować pozytywne relacje z lokalną społecznością, 
PCC Rokita aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych, 
wspiera różnego rodzaju wydarzenia o charakterze kultu-
ralnym, sportowym i proekologicznym. W 2014 roku nasze 
działania najmocniej skupiały się na najmłodszych, ponieważ 
każdy gest, który wywołuje uśmiech na dziecięcej buzi jest dla 
nas bezcenny. 

Dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez PCC Ro-
kita, uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzegu Dolnym 
mogli wyjechać na zieloną szkołę. Akcja „Wakacje z Orlikiem” 
mająca na celu zapewnienie dzieciom z powiatu wołowskie-
go ciekawego i bezpiecznego sposobu spędzenia wolnych, 
letnich dni, również nie mogłaby dojść do skutku, gdyby nie 
pomoc ofiarowana przez naszą firmę. Dzięki tej aktywności aż 
250 najmłodszych mogło bez żadnych przeszkód brać udział 
w darmowych zajęciach sportowych organizowanych na lokal-
nych boiskach. 

PCC Rokita wspiera także zdolną młodzież z województwa 
dolnośląskiego. W minionym roku przy wsparciu finansowym 
Spółki odbył się IV Konkurs Drużynowy z Chemii w ramach 

Social engagement is one of the most important areas of 
corporate social responsibility for us. To cultivate positive 
relationships with the local community, PCC Rokita is actively 
involved in the activities for the charity, it supports all kinds 
of cultural, sporting and ecological events. In 2014 our actions 
were hugely focused on children, because every gesture that 
puts a smile on a child’s face is priceless for us.

 
 
Thanks to the financial support granted by PCC Rokita, the 
students of Primary School No 1 in Brzeg Dolny were able to 
go on a green school. The action „Holiday with Orlik” aiming 
to provide children from Wołowski District with the interes-
ting and safe way to spend their free summer days, it could 
also not have been possible if it was not for the help offered by 
our company. Thanks to this activity as much as 250 children 
could have taken part without any difficulties in free sports 
activities organized in the local fields.

 
PCC Rokita supports also talented young people from the Lo-
wer Silesia Province. Last year, with the financial support of 
the Company the fourth Team Competition from Chemistry 

PCC Rokita – bo liczy się Człowiek 
PCC Rokita – because the man counts
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XVII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki organizowanego przez 
Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej. Konkurs był 
adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Pamiętaliśmy także o małych pacjentach Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 we Wrocławiu, miesz-
kańcach zaprzyjaźnionego z nami Domu Małego Dziecka 
w Krzydlinie Małej oraz Placówce Opiekuńczo-Wychowaw-
czej w Wołowie, których wspieramy finansowo i obdarowu-
jemy prezentami kilka razy w roku. PCC Rokita w ramach 
działań z zakresu CSR dofinansowała również wyjazd zawod-
ników Wołowskiego Klubu Karate Kyokushinkai na Mistrzo-
stwa Świata w Karate Kyokushin Tokyo 2014. Dwie z zawod-
niczek wspieranego przez nas klubu wróciły ze stolicy Japonii 
z brązowym i złotym medalem. 

as part of the seventeenth Lower Silesian Science Festival or-
ganized by the Faculty of Chemistry of the Technical Univer-
sity of Wroclaw. The competition was addressed to the high 
school students.

We remembered also about young patients of Independent 
Public Clinical Hospital No. 1 in Wroclaw, residents of a frien-
dly Small Children’s Home in Krzydlinie Małej and Educatio-
nal – Care institution in Wołów, which we support financially 
and give one gift a few times per year. PCC Rokita within CSR 
ac co-financed also the trip of Wołowski KYOKUSHINKAI 
Karate Club players for the World Championships Kyokushin 
Karate Tokyo 2014. Two of the players supported by our club 
returned to the capital of Japan with bronze and gold medal.

Bezpieczeństwo / Safety
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Bezpieczeństwo / Safety



PCC Rokita stawia na bezpieczeństwo
PCC Rokita puts emphasis on safety
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W 2014 r. spółka rozpoczęła program poprawy bezpieczeństwa 
w dwóch aspektach: bezpieczeństwa osobistego pracowników 
oraz bezpieczeństwa procesowego.

Bezpieczeństwo osobiste pracowników to m.in.: szkolenia 
i treningi, bezpieczne i odpowiednio oznaczone miejsca pra-
cy, właściwe i sprawne narzędzia pracy. Bezpieczeństwo pro-
cesowe to natomiast m.in.: stosowanie najlepszych technolo-
gii, standardy dla elementów instalacji, wykonywanie analiz 
i ocen ryzyka oraz planowanie i prowadzenie remontów. Po-
przez wdrożenie procedury zarządzania bezpieczeństwem 
Process Safety Management powiązano procedury związane 
z planowaniem nakładów remontowych, zadań w zakresie 
bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz ochro-
ny środowiska.

Spółka uczestniczy również w programach „Bezpieczna Che-
mia” oraz „Stres w Pracy? Nie dziękuję!”. Program „Bezpiecz-
na Chemia” jest autorskim Programem Polskiej Izby Przemy-
słu Chemicznego. Jego głównymi celami są min.: promocja 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach 
przemysłu chemicznego, propagowanie najwyższych standar-
dów działań w zakresie bezpieczeństwa, promocja najlepszych 
dostępnych praktyk w dziedzinie BHP czy podnoszenie świa-
domości BHP i PPOŻ

The company began a program to improve safety in two 
aspects: personal safety and process safety in 2014.

Personal Safety of employees is among others.: trainings, safe 
and appropriately marked workplaces, appropriate and effi-
cient tools. Process safety is among others .: use of better

technologies, the standards for the system components, ana-
lysis and risk assessments and planning and carrying out 
repairs. By implementing security management procedures, 
the Process Safety Management was connected with the pro-
cedures related to renovation and modernisation investments, 
tasks within field safety at work, fire protection and environ-
mental protection.

The Company participates also in the program „Safe Chemi-
stry” and „Stress at Work? No thanks!”. The program „Safe 
Chemistry” is an original program of the Polish Chamber 
of Chemical Industry. Its main objectives are among others.: 
promotion of health and safety in the chemical industry enter-
prises, promotion of the highest standards of safety actions, 
promotion of best available techniques in the field of safety 
and raising awareness of health and safety and fire protection.

PCC Rokita stawia na bezpieczeństwo
PCC Rokita puts emphasis on safety
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Kampania „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” jest natomiast ogól-
noeuropejskim przedsięwzięciem o charakterze informacyj-
nym. Program został zainicjowany przez Europejską Agencję 
Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i jest realizo-
wany na poziomie poszczególnych państw UE przez krajowe 
punkty centralne EU-OSHA. Głównym celem kampanii jest 
zwiększenie wiedzy na temat stresu i zagrożeń psychospołecz-
nych w miejscu pracy oraz zachęcenie pracodawców, mene-
dżerów i pracowników do prowadzenia współpracy w zakresie 
zarządzania tymi zagrożeniami.

W PCC Rokita funkcjonuje również profesjonalna Zakładowa 
Służba Ratownicza, gdzie w 2014 r. została przeprowadzona 
całkowita zmiana wyposażenia. Spółka zainwestowała w nowe 
wozy bojowe, pompy, ścieżkę treningową dla ratowników 
oraz trenażer do nauki gaszenia pożarów przy użyciu gaś-
nic. W ostatnich latach wymieniono wszystkie karetki i wozy 
bojowe za kwotę 2,3 mln zł oraz zintensyfikowano szkolenia 
ochotniczego ratownictwa chemicznego. To program, którego 
celem jest zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa, 
jakości wyrobów, ładu i porządku w miejscu pracy, eliminacji 
strat i marnotrawstwa, a także ciągłej poprawy wprowadza-
nych w powyższym zakresie rozwiązań jak również podnosze-
nie poziomu kultury bezpieczeństwa. W realizację programu 
zaangażowani są wszyscy pracownicy spółek z Grupy PCC, 
ponieważ to właśnie oni mają bezpośredni wpływ na warun-
ki w jakich pracują. Wprowadzając nawet drobne zmiany lub 
wnioskując o usprawnienie procesów, mają szansę te warunki 
stale poprawiać.

The campaign „Stress at work? No, thank you „is, however, a 
pan-European venture for informative specification. The pro-
gram was initiated by the European Agency for Health and 
Safety at Work (EU-OSHA) and is implemented at the level of 
individual EU countries by the national central points of EU-
-OSHA. The main objective of the campaign is to increase awa-
reness on stress and psychosocial risks in the workplace and to 
encourage employers, managers and employees to cooperate in 
the management of these risks. 

PCC Rokita operates also a professional Rescue Service where 
in 2014 was carried out a complete change of equipment. The 
company invested in a new armoured vehicles, pumps, track 
training for lifeguards and trainer to learn how to extinguish 
fires using the extinguishers. In recent years all the ambulan-
ces and military vehicles were replaced for the amount of 2.3 
million PLN and all the trainings for voluntary chemical re-
scue were intensified. Regarding the interest of personal safety 
of employees PCC Rokita launched also Optima program in 
2014. The Optima program „Law and Order” is an initiative 
created and implemented entirely by employees of PCC Group. 
One of the objectives of this initiative is to ensure the proper 
level of security by maintaining law and order in the workplace. 
Within the program, we analyse the actual data within safety, 
eliminate risks and losses, limit waste and improve our already 
implemented solutions. Given the fact that every employee has 
a direct impact on the conditions in which he operates, we ob-
serve considerable progress in the level of interest and involve-
ment in the implementation of individual programming steps. 
Employees are more aware of the importance of law and order 
in the organization, as well as its role in shaping a culture of 
safety in its Companies.
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Optima program in PCC Rokita implement suc-
cessively, in five steps shown in the figure below. 

Each of them through established standards 
and mechanisms, leading to widespread use 

of best practices and strengthening positive 
habits of workers while performing their 
daily duties. Consequently, of course, 
to improve safety both in the workplace 
and process safety at production plants. 

Our initiative is focused on the continuous 
development and commitment of employe-

es at all levels of the organization. It runs 
multifaceted creating synergies between system 

processes and operational. Optima provides cle-
ar principles that are reflected in the principles of 

safety intensively promoted in the companies of the 
PCC Group. These rules have been adopted and are conscio-
usly respected. The

first success of the Programme Optima is therefore the fact 
that workers took an active part in their co-creation. The next 
and that today they can watch the first real effects of their 
involvement.

W związku z dbałością o osobiste bezpieczeństwo 
pracowników, PCC Rokita uruchomiła także 
w 2014 r. program Optima. Program Optima 
„Ład i Porządek” to inicjatywa stworzona 
i implementowana w całości przez pracow-
ników Grupy PCC. Jednym z założeń tej 
inicjatywy jest zapewnienie właściwego 
poziomu bezpieczeństwa poprzez utrzy-
mywanie ładu i porządku w miejscu 
pracy. W ramach programu analizujemy 
stan faktyczny w zakresie bezpieczeństwa, 
eliminujemy zagrożenia i straty, ograniczamy 
marnotrawstwo i doskonalimy już wdrożone 
rozwiązania. 

Ze względu na fakt, że każdy pracownik ma bez-
pośredni wpływ na warunki w jakich pracuje, obserwujemy 
spory progres w poziomie zainteresowania i zaangażowania 
w realizację poszczególnych kroków programu. Pracownicy są 
bardziej świadomi znaczenia ładu i porządku dla organizacji, 
a także swojej roli w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa 
w swoich Spółkach. 
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Główne cele Grupy PCC  
realizowane poprzez Program Optima
Very intense year for PCC Rokita  
publicly traded 

Schemat wdrażania Programu  
Optima w Spółkach Grupy PCC
Very intense year for PCC Rokita  
publicly traded 
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Schemat wdrażania Programu  
Optima w Spółkach Grupy PCC
Very intense year for PCC Rokita  
publicly traded 

Program Optima w Grupie PCC Rokita wdrażamy sukcesyw-
nie, w pięciu krokach przedstawionych na poniższym rysun-
ku. Każdy z nich poprzez ustanowione standardy i mechani-
zmy, prowadzi do powszechnego stosowania dobrych praktyk 
i utrwalenia pozytywnych nawyków pracowników podczas 
wykonywania codziennych obowiązków. Za tym idzie oczy-
wiście poprawa bezpieczeństwa zarówno w miejscu pracy jak 
i bezpieczeństwa procesowego na instalacjach produkcyjnych. 

Nasza inicjatywa jest ukierunkowana na ciągły rozwój i zaan-
gażowanie pracowników na wszystkich szczeblach organizacji. 
Przebiega wielotorowo tworząc synergię pomiędzy poszczegól-
nymi procesami systemowymi i operacyjnymi. Optima określa 
jasne zasady, które znajdują swoje odzwierciedlenie w zasa-
dach bezpieczeństwa intensywnie promowanych w Spółkach 
Grupy PCC. Zasady te zostały przyjęte i są świadomie respek-
towane. Pierwszym sukcesem Programu Optima jest więc 
fakt, że pracownicy brali czynny udział w ich współtworzeniu. 
Kolejnym zaś to, że już dziś mogą oni obserwować pierwsze 
prawdziwe efekty swojego zaangażowania.

We implement the Optima program in PCC Rokita gradually, 
in five steps as shown in the figure below. Each using the es-
tablished standards and mechanisms leads to the widespread 
use of good practices and consolidates the positive habits of 
employees during performing their daily duties. Consequen-
tly, of course, improving the safety of both the workplace and 
process safety at production plants.

Our initiative is focused on continuous development and em-
ployees commitment at all levels of the organisation. It runs 
multifaceted creating synergies between particular operating 
and system processes. Optima sets clear rules, which are re-
flected in the safety rules intensively promoted in the PCC 
Group Companies. These rules have been adopted and are 
consciously respected. The first success of the Optima Pro-
gramme is therefore the fact that workers took an active part 
in its co-creation. The next is that today already they can ob-
serve the first real effects of their involvement.



42

PCC Rokita 
Raport roczny 2014 / Annual Report 2014

Wyniki finansowe / Financial results Przychody ze sprzedaży
Revenues from sales
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Wyniki finansowe / Financial results 

W 2014 roku Grupa PCC Rokita uzyskała 1 092,9 mln zł z ty-
tułu sprzedaży produktów, towarów i usług. Niewielki spadek 
przychodów tj. 0,7%, jaki został odnotowany, spowodowany 
był wzrostem wolumenu sprzedaży przy jednoczesnym spad-
ku cen alkaliów. Jednocześnie rentowność brutto na sprzedaży 
w Grupie wzrosła z 18,0% w 2013 do 18,6% w 2014 roku. 

Największy udział w osiągniętych przychodach Grupy miała 
PCC Rokita, w której sprzedaż, bez wyłączeń konsolidacyj-
nych, wyniosła 1 035,5 mln zł. Biorąc pod uwagę przychody 
w odniesieniu do poszczególnych grup produktów, najwyższą 
wartość przychodów uzyskały poliole 569,1 mln zł, alkalia, 
chlor i chloropochodne 293,2 mln zł i produkty fosforopo-
chodne 63,3 mln zł, co stanowiło 84,7% przychodów Grupy.

In 2014 PCC Rokita Group gained 1.092,9 million PLN from 
sales of products, goods and services. The slight decrease in 
revenues i.e. 0.7% that was recorded, caused by increase of 
sales volume with simultaneous decrease in prices of alkalis. 
Simultaneously, the gross profitability on sales in Group 
increased from 18.0% in 2013 to 18.6% in 2014.

 The largest share in the Group’s revenue was achieved by PCC 
Rokita, in which sales, excluding consolidation eliminations 
was 1 035.5 million PLN Taking into account the revenues for 
specific product groups, the highest revenues achieved polyols 
569.1 million PLN, alkalis, chlorine and chlorine derivatives 
293.2 million PLN and phosphorus

Przychody ze sprzedaży
Revenues from sales
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Analiza przepływów pieniężnych
Cash flow analysis 

Przychody ze sprzedaży 
Revenues from sales 
[w mln zł/ mln PLN]
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Stan środków pieniężnych w Grupie PCC Rokita na dzień 
31.12.2014 roku wynosił 122,0 mln zł, z czego 115,0 mln zł 
przypadało na Spółkę Dominującą.

Grupa osiągnęła w 2014 roku dodatnie saldo przepływów 
pieniężnych netto z działalności operacyjnej, które wyniosło 
164,6 mln zł i wzrosło, w porównaniu do roku poprzedniego 
o 58,6%. W tym samym okresie saldo przepływów środków pie-
niężnych z działalności inwestycyjnej było ujemne i wyniosło 
– 150,2 mln zł. Głównym wpływem na ujemną wartość prze-
pływów były ponoszone wydatki na inwestycje w rzeczowy ma-
jątek trwały, przede wszystkim w PCC Rokita .

Działalność finansowa Grupy PCC Rokita w 2014 roku za-
mknęła się dodatnim saldem środków pieniężnych w wyso-
kości 57,1 mln zł, wyższym o 85,0 mln zł, niż w tym samym 
okresie roku poprzedniego. Decydującym wpływem na taki 
stan, było pozyskanie środków z emisji akcji PCC Rokita SA 
na GPW w Warszawie, wpływ z kolejnych emisji obligacji oraz 
kolejnych transz kredytów i pożyczek inwestycyjnych.

W okresie objętym sprawozdaniem Grupa PCC Rokita posia-
dała dobrą płynność finansową i wykazywała pełną zdolność 
do wywiązywania się z zaciągniętych.

The cash balance at the PCC Rokita Group as of 31 Decem-
ber 2014 was 122.0 million PLN, of which 115.0 million PLN 
was for the Dominant Company.

In 2014 the Group achieved the positive balance of net cash 
flow from the operating activities which came to 164.6 mln 
PLN and increased in comparison with last year by 58.6%. In 
the same period the net cash flow from investment activities 
was negative and came to – 150.2 mln PLN. The main negati-
ve impact on the cash flow was due to expenses on investment 
in the tangible fixed assets, primarily in the PCC Rokita.

In 2014 the financial activities of PCC Rokita showed a positi-
ve balance of cash in the amount of 57.1 million PLN, higher 
by 85.0 million PLN, compared to the same period of last year. 
The decisive impact on this state, was to obtain funds from 
the issuance of PCC Rokita SA shares on the Warsaw Stock 
Exchange, the impact from further issues of bonds and subse-
quent tranches of credits and investment loans.

During the reporting period, PCC Rokita Group had a sati-
sfactory liquidity and showed full ability to meet its obliga-
tions, both for supplies and services as well as the financial 
liabilities.

Analiza przepływów pieniężnych
Cash flow analysis 
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Przychody i rentowność brutto na sprzedaży 
Revenues and gross profitability on sales

[w tys. zł] / [thous. PLN] 2011 2012* 2013 2014

Aktywa ogółem / Total assets 1 180 311 982 740 1 039 804 1 240 108
Kapitał własny / Equity 303 613 523 314 532 426 586 467
Przychody ze sprzedaży / Sales Revenue 820 917 1 056 889 1 101 188 1 092 943
Wynik brutto ze sprzedaży / Gross revenue from the sale 131 773 172 302 198 419 203 549
Marża brutto na sprzedaży / Gross sales margin  16,3% 18,0% 18,6%
Wynik na działalności operacyjnej / Operating result EBIT 69 179 73 869 77 223 81 021
EBITDA / EBITDA 112 688 119 881 119 780 125 200
Zysk netto / Net profit 41 179 265 055 58 284 71 211
Stopa zwrotu z aktywów w % / Return on assets 3,5 27,0 5,6 5,7
Stopa zwrotu z kapitału w % / Return on capital 13,6 50,6 10,9 12,1
Przeciętna liczba zatrudnionych w osobach / Average number  
of employed people

1 393 1 121 1 121 1 124

20122011 2013

821

1 057 1 101 1093

2014

Przychody ze sprzedaży 
Sales Revenue 

[w mln zł/ mln PLN]

20122011 2013

16,1 16,3
18,0 18,6

2014

Marża brutto na sprzedaży 
The gross sales margin 

[%]

20122011 2013

113

120 120

125

2014

EBITDA 
[w mln zł/ mln PLN]

20122011 2013

41,2

265,1*

58,3 71,2

2014

Zysk netto GK PCC Rokita 
Net profit  

[w mln zł/ mln PLN]

*dane za 2012 uwzględniają zdarzenie jednorazowe w postaci sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa / *data for 2012 includes a one-off event in the form of a sale of an organized part of the enterprise 
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Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC ROKITA 
(„Grupa”), w której jednostką dominującą jest PCC ROKITA 
(„podmiot dominujący”), z siedzibą w Brzegu Dolnym, na któ-
re składa się:

 skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporzą-
dzone na 31 grudnia 2014 roku,

 skonsolidowane sprawozdanie z dochodów za rok obrotowy 
kończący się 31 grudnia 2014 roku,

 skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za 
rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku,

 skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku,

 skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 
rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku,

 dodatkowe informacje i objaśnienia.

We have carried out an audit of the attached consolidated 
financial statement of the PCC ROKITA Capital Group 
(„Group”), in which the dominant entity is PCC ROKITA 
(„dominant entity”) with the registered office in Brzeg Dolny, 
consisting of: 

 the consolidated statement of the financial situation prepa-
red as on 31 December 2014,

 the consolidated income statement for the trading year en-
ding on 31 December 2014,

 the consolidated total income statement for the trading year 
ending on 31 December 2014,

 the consolidated statement of changes in the equity for the 
trading year ending on 31 December 2014,

 the consolidated cash flow statement for the trading year en-
ding on 31 December 2014,

 additional information and explanations.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 
dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej  

PCC ROKITA SA
Opinion of the independent auditor

for the General Shareholders’ Meeting and the Supervisory Board  
of PCC ROKITA SA
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Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawo-
zdania z działalności jest odpowiedzialny Zarząd podmiotu 
dominującego.

Zarząd podmiotu dominującego oraz członkowie Rady Nad-
zorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności 
spełniały wymagania przewidziane w ustawie z 29 września 
1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2013 roku poz. 330, 
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”. 

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgod-
ności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) 
rachunkowości tego skonsolidowanego sprawozdania fi-
nansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, 
we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową  
i finansową, jak też wynik finansowy Grupy.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego prze-
prowadziliśmy stosownie do postanowień:

1. rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
2. krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez 

Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zapla-
nowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać 
racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o spra-
wozdaniu.

The Management Board of the dominant entity is responsi-
ble for the preparation of the consolidated financial statement 
and the report on operations compliant with the valid regula-
tions.

The Management Board of the dominant entity and mem-
bers of the Supervisory Board are obliged to ensure that the 
consolidated financial statement and the report on operations 
meet the requirements predicted in the Polish Accountancy 
Act dated 29 September 1994 (Journal of Laws 2013, item 330, 
as amended), hereinafter referred to as „accountancy act”. 

Our task has been to audit and express our opinion on com-
pliance of this financial statement with the rules (policy) of 
accountancy demanding application and whether it presents 
clearly and reliably, in all essential aspects, the property and 
financial situation and the financial result of the Group.

We have carried out an audit of the financial statement in 
compliance with the provisions of:

1. the Chapter 7 of the accountancy act,
2. the national standards of the financial review issued by the 

National Chamber of Statutory Auditors in Poland.

We have planned and performed an audit of the consolida-
ted financial statement in such a manner as to obtain rational 
certainty enabling us to express an opinion on the statement. 
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W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie popraw-
ności zastosowanych przez podmiot dominujący i podmio-
ty zależne zasad (polityki) rachunkowości i znaczących 
szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w spo-
sób wyrywkowy – dokumentacji, z której wynikają liczby  
i informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finan-
sowym, jak i całościową ocenę skonsolidowanego sprawozda-
nia finansowego.

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do 
wyrażenia opinii.

Naszym zdaniem zbadane skonsolidowane sprawozdanie fi-
nansowe we wszystkich istotnych aspektach:

a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny 
sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej PCC 
ROKITA na 31 grudnia 2014 roku, jak też jej wyniku fi-
nansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 
roku,

b) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Stan-
dardami Rachunkowości, zatwierdzonymi przez Unię Eu-
ropejską, a w zakresie nie uregulowanym w tych standar-
dach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości 
i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,

c) jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązują-
cymi Grupę.

In particular, the audit covered checking correctness of rules 
(policy) of accountancy and significant estimates applied by 
the dominant entity and its affiliates, checking – to a great 
extent in a random manner – the documentation from which 
the figures and the information contained in the financial sta-
tement result and the entire evaluation of the consolidated 
financial statement.

We think that the audit delivered sufficient grounds to express 
an opinion.

In our opinion the audited consolidated financial statement in 
all significant aspects:

a) presents clearly and reliably the information essential for 
evaluation of the property and financial situation of the 
PCC ROKITA Capital Group as on 31 December 2014 and 
its financial result for the trading year ending on 31 De-
cember 2014,

b) it has been prepared in compliance with the International 
Accounting Standards approved by the European Union, 
and within the scope not provided for by these standards 
– in compliance with the requirements of the accountancy 
act and the secondary legislation issued to the act,

c) it is compliant with the legal regulations binding the Group 
affecting the contents of the financial statement. 
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Sprawozdanie z działalności Grupy za rok obrotowy kończący 
się 31 grudnia 2014 roku jest kompletne w rozumieniu art. 49 
ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra 
Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżą-
cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędą-
cego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 roku, poz. 133), 
a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego skon-
solidowanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Katowice, 18 marca 2015

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie: 
Key auditor performing the audit:

Leszek Kramarczuk  
Biegły Rewident / Auditor 
nr w rejestrze 1920 / no. in the register 1920

Działający w imieniu BDO Sp. z o.o.: 
Acting on behalf of BDO Sp. z o.o.:

dr André Helin 
Prezes Zarządu / President of the Management Board  

Biegły Rewident / Auditor 
nr w rejestrze 90004 / no. in the register 90004

BDO Sp. z o.o., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa 
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3355 / The entity authorised to audit financial statements no. 3355

The report on operations of the Group for the trading year 
ending on 31 December 2014 is complete in the meaning of 
the Article 49 paragraph 2 of the accountancy act and the 
Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 
on current and periodic information transferred by issuers of 
securities and conditions to be considered as equivalent to 
the information required by law of the country not being the 
member of EU (Journal of Laws of 2014, item 33), and the 
information contained in it, originating from the audited con-
solidated financial report, is compliant with it.

Katowice, 18 March 2015
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